
I Simpósio de Intercâmbio Acadêmico
II Symposium of Academic Exchange

RETIFICAÇÃO do EDITAl LabLeR/SAI/PRPGP Nº 01/2022

Prorrogação do prazo de inscrições para o II Symposium of Academic

Exchange

A Co-coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e

Redação (LabLeR) e do projeto Línguas no Campus (LINC) da Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM) torna pública a prorrogação do prazo de

inscrições para o II Symposium of Academic Exchange até o dia 12 de outubro
de 2022. Desse modo, altera os itens “1.1 INSCRIÇÕES DE TRABALHOS” e “3

CRONOGRAMA” do Edital LabLeR/SAI/PRPGP Nº 01/2022, de 06 de setembro

de 2022, conforme segue:

1.1 INSCRIÇÕES DE TRABALHOS

As inscrições de trabalhos serão feitas online, via formulário, acessado

pelo link, com o envio dos dados do inscrito e um abstract (conforme seção

1.1.1). O período de inscrições será de 12 de setembro de 2022 a 12 de
outubro de 2022.

3 CRONOGRAMA

Atividade Local Data

Inscrições com submissão
de abstract

online via link De 12 de
setembro a 12 de
outubro de 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5Acyt80PEXXkbfcqmYCTfjI5xkGK7Z854W6WvG-oyK-LEQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv5Acyt80PEXXkbfcqmYCTfjI5xkGK7Z854W6WvG-oyK-LEQ/viewform?usp=sf_link


Divulgação da lista com
os(as) candidatos(as)
selecionado(as), horários
e locais de apresentação

Site da UFSM, na seção
“Notícias”, na página da SAI e
nas redes sociais do LabLeR e
do Projeto LINC - Línguas no
Campus (Facebook e Instagram)

Até 20 de outubro
de 2022

II Symposium of
Academic Exchange

10 e 11 de
novembro de 2022
(das 15h45min às
18h45min)

Divulgação da lista de
apresentações com
Destaque Acadêmico

Site da UFSM, na seção
“Notícias”, na página da SAI e
nas redes sociais do LabLeR e
do Projeto LINC - Línguas no
Campus (Facebook e Instagram)

23 de novembro de
2022

Envio de certificados de
comunicador no II
Symposium of
Academic Exchange

online A partir de de 28 de
novembro de 2022

Solenidade de entrega do
Certificados de Destaque
Acadêmico

a definir 05/12

Chamada aos
participantes para
publicação dos Anais do I
SIA

via e-mail cadastrado no momento
da inscrição

1º semestre de
2023

Santa Maria, 30 de setembro de 2022

Prof.ª Roséli Gonçalves do Nascimento,

Co-coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Redação - Labler

Coordenadora do Projeto Línguas no Campus - LINC -  GAP/CAL n. 057824

Departamento de Letras Estrangeiras Modernas

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028099317046
https://www.facebook.com/linguasnocampus/
https://www.instagram.com/linc_ufsm/
https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100028099317046
https://www.facebook.com/linguasnocampus/
https://www.instagram.com/linc_ufsm/

